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Defensoria Pública do Estado do Paraná 
Sede Descentralizada de Guarapuava 

 
 

PORTARIA

04/2022 

 
 

Dispõe sobre o restabelecimento das atividades 

presenciais  na sede de Guarapuava 

 

 

 

 A Defensora Pública, Coordenadora da Sede de Guarapuava, THATIANE BARBIERI 

CHIAPETTI, no uso de suas atribuições legais, e 

 

CONSIDERANDO  a previsão de retorno dos serviços de limpeza da sede de 

Guarapuava, conforme informado pela empresa contratada - PONTUAL SERVIÇOS 

TERCEIRIZADOS LTDA-  resolve: 

Art. 1° - Revogam-se as disposições da Portaria n°03/2022 referentes à 

instituição do teletrabalho de servidores e estagiários da sede de Guarapuava, sendo 

reestabelecidas as normas anteriormente previstas no tocante ao cumprimento de jornada 

e atendimento. 

Art. 2° - As servidoras/estagiários (as) que retiraram 

computador/notebook/outros eletrônicos para o cumprimento do home office deverão 

retornar os equipamentos mediante termo de entrega à técnica de ensino médio Larissa, 

que será responsável pela sua verificação. 

 

Art. 3° A técnica de ensino médio Juliana deverá providenciar que as alterações 

necessárias no site de agendamento de atendimentos da Defensoria Pública sejam 

realizadas a partir de 19/04/2022. 
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Art. 4º - Oficie-se à Prefeitura de Guarapuava, assim como o Fórum Local, 

informando a retomada de todos os atendimentos presenciais na sede de Guarapuava a 

partir de 19/04/2022. 

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor em 19 de abril de 2022. 

Envie-se para ciência à Corregedoria e à Segunda Subdefensoria-Geral. Dê-se 

ciência a todos as servidoras e estagiários(as) através do grupo do whatsapp da sede de 

Guarapuava e e-mail institucional. 

 

Guarapuava, 13 de abril de 2022. 

 

 

THATIANE BARBIERI CHIAPETTI 

Defensora Pública  

Coordenadora de Sede 
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